Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders
van het raadslid Margot Aartman

Titel:

Verwijdering half-pipe Noordeinde

Datum:

7 januari 2010

Doel:

Informatievergaring voor een aankomend politiek debat.

Inleiding:

Via de website van RTV lokaal heb ik vernomen dat in de kern Noordeinde de halfpipe is verwijderd. Richting de Raad en media is hierover niets gecommuniceerd. In
de nieuwjaarstoespraak heeft de Burgemeester gepleit voor voldoende
speelvoorzieningen voor de jeugd. Het weghalen van een speelvoorziening staat
haaks op deze bewering.

Vragen:

-

Wat is de reden van de verwijdering van de half-pipe?
Wie heeft hiertoe opdracht gegeven?
Welke stappen zijn ondernomen alvorens men is overgegaan tot
verwijdering?
Is dit in overleg gebeurd met belanghebbenden, zoals omwonenden, jeugd
die van de half-pipe gebruik maakt, jeugd- en jongerenwerk?
Wat is er met de half-pipe gebeurd of gaat er nog gebeuren?
Waarom is de raad niet geïnformeerd?
Wat komt er eventueel voor de half-pipe in de plaats?

Procedure
Verspreiding: De griffie krijgt de schriftelijke vragen en verspreidt ze dezelfde werkdag onder de
leden van B&W, het MT, de raadsleden en de fractieassistenten. Hierbij wordt aangegeven wanneer
de schriftelijke vragen conform het reglement van orde uiterlijk beantwoord dienen te zijn. Daarnaast
worden de vragen op internet en extranet geplaatst.
Controle: Als een week voordat de uiterste termijn verlopen is er nog geen antwoorden (in aantocht)
zijn, dan stuurt de griffie een herinnering aan B&W en MT.
Antwoord: B&W wordt verzocht om per vraag een antwoord te geven en daarbij dezelfde nummering
als de vraagsteller(s) te hanteren. Indien gewenst kan er een korte algemene inleiding aan de
antwoorden voorafgaan.
B&W stuurt een getekend origineel van de beantwoording rechtstreeks aan de indiener en stuurt
tegelijkertijd een digitale versie aan de griffie. De griffie verspreidt de antwoorden samen met de
vragen weer onder de raadsleden en fractieassistenten en plaatst ook de antwoorden op internet en
extranet.

